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Acta Número Vinte e Dois 
 

 
 

Aos catorze dias do mês de Junho de dois mil e onze, pelas vinte horas, reuniu o 

executivo da FREGUESIA DE RIBA DE ÂNCORA em sessão Ordinária, na sede da 

Junta, de Riba de Âncora, concelho de Caminha. 

Com a seguinte ordem de Trabalhos: 

1.º ATA DA REUNIÃO ANTERIOR 

Foi lida e aprovada, por unanimidade, a ata da reunião anterior.------------------------------ 

2.º CAMINHO DO VACELAU 

Foi deliberado, por unanimidade, pedir orçamento para a realização dos trabalhos de 

pavimentação, em calçada à portuguesa, de cerca de duzentos e cinquenta e cinco 

metros e cinquenta centímetros quadrados e execução da respetiva valeta em betão 

devido há necessidade de encalcetar uma parte do referido caminho que se encontra em 

terra batida, junto à habitação do Sr. Jorge Sales, no caminho do Vacelau, no lugar de 

Vila Verde.-------------------------------------------------------------------------------------------- 

3.º CAMINHO DO SALTO 

Foi deliberado, por unanimidade, pedir orçamento para a realização dos trabalhos de 

pavimentação, em calçada à portuguesa, de cerca de mil duzentos e noventa e quatro 

metros quadrados, fornecimento e colocação de caleiro e grelha de quatro metros e 

setenta centímetros, assentamento de tubo em PVC envolvido em betão, para os 

trabalhos a realizar em parte do caminho de Salto e da Formiga, no lugar de Aldeia 

nova, junto à urbanização aí existente.------------------------------------------------------------  

4.º CAMINHO DO CÔTO 

Foi deliberado, por unanimidade, adjudicar à firma Cunha Amorim & Ribeiro Lda, a 

realização dos trabalhos de preparação de caixa e execução de calçada com 

fornecimento de todo o material, de cerca de oitenta e sete metros quadrados, junto à 

casa do Sr. Joaquim Ribeiro, no lugar de Juía, no valor de mil e nove euros e sessenta e 

cinco cêntimos.---------------------------------------------------------------------------------------  

5.º REQUERIMENTOS 

Foram apresentados e deferidos os seguintes requerimentos:---------------------------------- 
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De Tiago Sá Pires, residente no lugar da Ponte, a solicitar um atestado de 

residência/declaração de ausência de transportes públicos, para efeitos de estágio de 

curso profissional.------------------------------------------------------------------------------------ 

De Domingos Lourenço Alvarenga Dantas, residente no lugar de Juía, a solicitar um 

atestado de residência/prova de vida, para efeitos de reforma.-------------------------------- 

De Cidália Cristina Alves de Castro Andrade, residente no lugar de Enxurreira, a 

solicitar um atestado de residência, para efeitos de processo de documentação.------------ 

De Welberth da Silva Andrade, residente no lugar de Enxurreira, a solicitar um atestado 

de residência, para efeitos de processo de documentação.------------------------------------- 

De João Paulo Pereira, residente no lugar de Enxurreira, a solicitar um atestado de 

residência, para efeitos de processo de renovação de documentos.--------------------------- 

De Eduardo Fernando do Pio Coelho, residente no lugar de Juía, a solicitar um atestado 

de insuficiência económica, para efeitos de pagamento de multa em prestações.----------- 

De Elisabete Maria Giestas Rodrigues, residente no lugar de Juía, a solicitar um 

atestado de residência/prova de vida, para efeitos de reforma.-------------------------------- 

De Manuel José da Cruz Ribeiro, residente no lugar de Medo, a solicitar um atestado de 

residência/Prova de Vida de Maria Beatriz Lima Esteves, para efeitos de regularização 

de processo de pensão de orfandade.-------------------------------------------------------------- 

6.º PAGAMENTOS 

Foi autorizado o seguinte pagamento:------------------------------------------------------------- 

À firma Finipeças, a verba de duzentos euros referente à primeira prestação da moto 

roçadora.----------------------------------------------------------------------------------------------- 

7.º OUTROS ASSUNTOS 

A Junta de Freguesia, a pedido de alguns herdeiros, convidou os regantes do rego do 

Carvalho para uma reunião. A reunião realizou-se no dia oito de Junho, às vinte e uma 

horas, na sede da Junta de Freguesia, na qual foram tratados assuntos relacionados com 

o regadio do rego do Carvalho.--------------------------------------------------------------------- 

A Junta de Freguesia, a pedido dos herdeiros, marcou as seguintes limpezas de Regos e 

Presas:------------------------------------------------------------------------------------------------- 

- Rego do Carvalho, 13 de Junho;----------------------------------------------------------------- 

- Presa do Pessegueiro, 14 de Junho, às oito horas;--------------------------------------------- 
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- Presa da Bufeira, 14 de Junho, às onze horas;-------------------------------------------------- 

- Presa de Gorgalada, 14 de Junho, às catorze horas;------------------------------------------- 

- Presa de Larva, 15 de Junho, às oito horas;----------------------------------------------------- 

- Presa da Preguiça, 15 de Junho, às quinze horas;---------------------------------------------- 

- Presa de Juía, 16 Junho, às oito horas;----------------------------------------------------------- 

- Presa do Puço, 16 Junho, às quinze horas;------------------------------------------------------ 

- Rego da Seara, dia 17 de Junho, às quinze horas.----------------------------------------------  

A Junta de Freguesia, a pedido de alguns herdeiros, marcou as seguintes reuniões na 

sede da Junta de Freguesia:------------------------------------------------------------------------- 

- Presa de Larva, dia 13 de Junho, pelas vinte e uma horas;----------------------------------- 

- Presa de Juía, dia 14 de Junho, pelas vinte e uma horas.-------------------------------------- 

Por motivo da festa da Senhora da Cabeça, a limpeza do rego do Carvalho passou para o 

dia 20 de Junho.-------------------------------------------------------------------------------------- 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Estiveram presentes: 

Luciano Maria Reis Lima Santos Presidente 

Lilita Maria Esteves Gonçalves Secretária 

José Manuel Ferreira Pires Alves Tesoureiro 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

E nada mais havendo a tratar, foi encerrada a sessão, da qual foi lavrada a presente acta 

que depois de lida e aprovada vai ser assinada pelos presentes.------------------------------- 

 

Luciano Maria Reis Lima Santos 

 

 

Lilita Maria Esteves Gonçalves 

 

 

José Manuel Ferreira Pires Alves 

 

 


